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A Escola Técnica Empresarial do Oeste tem como
missão o desenvolvimento de atividades culturais,
científicas, tecnológicas e pedagógicas no âmbito
do ensino e formação profissional, numa óptica
sempre presente, de melhoria e inovação, para
promover o desenvolvimento local, regional e do
país. Forma técnicos intermédios qualificados para
o mercado de trabalho e/ou prosseguimento dos
estudos, apostando na sua formação integral, enquanto cidadãos socialmente responsáveis, assente num conjunto diversificado de valores e capacidade empreendedora, crítica e inovadora.
Está a implementar um Modelo de Gestão e Garantia da Qualidade que permita a melhoria contínua da educação / formação profissional da escola, com o envolvimento, cooperação, motivação
e responsabilização do público interno e externo
(stakeholders).
Nesta primeira fase, está a ser implementado um
Modelo de Garantia da Qualidade de acordo com o
Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qua-

lidade (EQAVET) e solicitada à ANQEP – Agência
Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional
a respetiva certificação. Posteriormente, pretende-se evoluir para a Certificação no âmbito da Norma
ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade.
Este Projeto tem como objetivos, o desenvolvimento e utilização de instrumentos que permitam
documentar, desenvolver, monitorizar, avaliar e melhorar a eficiência da educação e formação profissional da ETEO e a qualidade das práticas de gestão; a promoção da transparência e da qualidade
de competências e qualificações facilitadoras da
integração no mercado de trabalho nacional e internacional; a operacionalização de estratégias que
respondam às expectativas dos jovens e das famílias e às necessidades do mercado de trabalho;
o enquadramento das alterações e melhorias estruturantes no futuro, articuladas com a evolução
da realidade económica, social e laboral, essenciais
para a manutenção e melhoria da qualidade.

INVESTIMOS NA
QUALIDADE NO PRESENTE
A CAMINHO DO FUTURO…

